
SMLOUVA DAROVACÍ 
č. 0549 /2017 

 
Dnešního dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

    

1. Město Česká Lípa 

 se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa  

 IČ: 002 60 428 

 DIČ: CZ00260428  

 zastoupené starostkou Mgr. Romanou Žateckou 

 jako dárce na straně jedné (dále jen „Dárce“) 

 

a 

    

2. Sdružení tělesně postižených o. p. s. 

  se sídlem: Školní 2213, Česká Lípa 
  IČ: 02107538 

 č. ú.: xxxxxxxxxx 

 zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem O 479 

 zastoupen: Evou Zemanovou 

 jako obdarovaná na straně druhé (dále jen „Obdarovaný“) 

  

a uzavřely podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“)  tuto  

 

smlouvu darovací: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Touto smlouvou Dárce daruje Obdarovanému s příkazem blíže specifikovaným v čl. 

II. odst. 1. této smlouvy finanční prostředky ve výši 150.000,- Kč (slovy: 

jednostopadesáttisíckorunčeských). 

 

2. Obdarovaný výše uvedené finanční prostředky do svého vlastnictví darem přijímá a 

zároveň se zavazuje, že splní podmínky uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy.  

 

3. Dárce se zavazuje, že darované finanční prostředky převede na účet Obdarovaného 

uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů  po podpisu této smlouvy. 

 

II. 

Darování s příkazem 

 

1. Dárce daruje finanční prostředky dle této smlouvy Obdarovanému s příkazem, že 

budou využity pouze pro účely realizace – jednorázové akce a aktivity určené 

zdravotně postiženým občanům města Česká Lípa, a to nejpozději do 31. 12. 2017. 

 

2. Obdarovaný se zavazuje, že výše uvedený příkaz Dárce řádně splní s tím, že je 

srozuměn s právem Dárce žádat vrácení daru pro případ, že Obdarovaný příkaz 

nesplní. 
 

3. Smluvní strany sjednávají, že Dárce není oprávněn žádat splnění příkazu, dokud sám 

dle této smlouvy vůči Obdarovanému neplnil. 



III. 

Ostatní ujednání 

 

1. V případě práva Dárce odvolat dar a požadovat po Obdarovaném jeho vrácení pro 

nouzi nebo nevděk se užije úpravy § 2068 až 2075 NOZ. 

 

2. Nebylo-li sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z 

této smlouvy ustanoveními NOZ v platném znění a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy.  

 

3. Změny a doplňky této dohody lze provést pouze formou písemných dodatků, za 

písemnou formu nebude považována výměna e-mailových či elektronických zpráv. 

 

4. Smluvní strany si dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy či její 

část nemůže být postoupena třetí osobě podle § 1895 NOZ.  

 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Obdarovaný a 

dvě dárce. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedenou smlouvu přečetly, jejímu obsahu 

porozuměly, s tímto souhlasí a tento je vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné 

vůle, čemuž na důkaz připojují svoje podpisy. 

 

3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Česká Lípa dne: 28.06. 

2017  usnesením č: 523/E/2017 

  

 
V České Lípě dne:  1.8.2017    V České Lípě dne:  31.7.2017 

 

Za Dárce      Za Obdarovaného 

 

 

 

 

 

 

_______________________    _________________________  

Mgr. Romana Žatecká    Eva Zemanová 

Starostka města     Sdružení tělesně postižených o. p. s. 

                                                                                   Česká Lípa 


